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Šolsko leto 2021/2022 se je zaključilo,
čas je za pohvale in zahvale
Šolsko leto se je zaključilo, pred nami je le
še podelitev spričeval in zakorakali bomo v
težko pričakovane počitnice. Z njimi počasi
zapiramo poglavje, v katerem smo popisali
iztekajoče se šolsko leto. V njem smo zbrali
polno zanimivih dogodkov, vrsto aktivnosti
po posameznih ustanovah in takšnih, ki
smo jih soustvarjali skupaj. Nastale so
nove zgodbe, uspehi, majhna in večja odkritja, pridobili smo nove izkušnje in se
zagotovo veliko naučili. S tem ste navdihovali tudi drug drugega. Še posebej smo
veseli, da smo imeli v letošnjem letu ponovno več priložnosti, kjer smo si lahko segli v
roke in se srečali v živo. Zahvaljujemo se
vam za vse predloge, zamisli, komentarje
in sodelovanje, s katerimi ste ponovno soustvarjali program Ekošola. In naj bo to
naša skupna pohvala in zahvala hkrati.

Vsebina:

Projekti in nagradni natečaji:
Eko-paket
Misija: Zeleni koraki
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Mladi v svetu energije
Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Hrana ni za tjavendan!
3
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Želimo vam, da si počitniške dni ukrojite
po svoje: počnite vse tisto, kar vas veseli in
za kar vam med šolskim letom zmanjka časa. Napolnite svoje baterije. A vendarle, naj na koncu
po tihem prišepnemo, da naj bosta trajnostna drža in vedenje spremljevalca
tudi čez počitniški vsakdan. Tako bo imelo naše
celoletno delo takšne učinke, kot jih želimo.
Hura za vse nas! Hura za počitnice!
Gregor, Dunja, Nataša, Darja, Jasmina,
Lucija, Tina, Dane, Tomaž

KOLEDAR DOGODKOV:
30. jun. - 2. jul.
29. avgust
30. avgust
19. oktober

4. tabor koordinatorjev programa Ekošola v Moravskih Toplicah
Konferenca koordinatorjev programa Ekošola za vrtce, Terme Čatež Več
Konferenca koordinatorjev programa Ekošola za OŠ, SŠ, fakultete, Terme
Čatež Več
Podnebni tek

Konferenca koordinatorjev
programa Ekošola
Terme Čatež
Program dela za šolsko leto
2022/2023
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Projekti in nagradni natečaji
V projektu Eko-paket ponovno 1.500 izdelkov - kdo so zmagovalci?
Tudi v letošnjem nagradnem natečaju Eko-paket so mladi pod mentorstvom vzgojiteljev, učiteljev,
profesorjev pripravljali kreativne projekte. V natečaju je sodelovalo 83 ustanov, ki so pripravili več kot
1.500 izdelkov iz odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS), poznamo jo tudi kot embalažo
Tetra Pak. Nastali so nadvse zanimivi izdelki: eko vozila, čebelnjak, čebele, mlečna pot, mozaična
kravica, avtokopter, maketa gozda in gozdnih živali ter še mnogo zanimivih izdelkov.
Najboljši izdelki in skupine so bili razstavljeni na sejmu Altermed v Celju, kjer smo podelili tudi nagrade zmagovalcem. Več
preberite na https://ekosola.si/zmagovalci-projekta-eko-paket-2021-2022/

Zmagovalci projekta Misija: Zeleni koraki letos ponovno zbrani v SitiTeatru
7. junija se je s podelitvijo nagrad zaključil
ozaveščevalni projekta Misija: Zeleni
koraki, ki spodbuja zeleni promet in bolj
trajnostne potovalne navade.
V projektu je sodelovalo 1.600 mladih, ki
so se ukvarjali s tem, kakšno bi naj bilo
čim bolj prijazno prevozno sredstvo.
Sodelujoči so pripravili ankete, razstave,
likovne in grafične izdelke, literarna in
dramska dela, skulpture, fotoreportaže in
video prispevke. Razstava letošnjih
izdelkov, ki so nastali v projektu, je na
ogled v kleti Dvorane A v BTC Cityju v
Ljubljani, do konca junija 2022.

Več
https://ekosola.si/v-siti-teatrurazglaseni-zmagovalciprojekta-misija-zelenikoraki-2021-2022/
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Mladi v svetu energije: nizkoogljično je zares odlično!
Petnajstega junija je v prostorih Informacijskega središča GEN potekala zaključna prireditev natečaja Mladi v
svetu energije. V natečaju je sodelovalo več kot 820 otrok in mladih iz vse Slovenije, ki so predstavili svoje
poglede na razumevanje elektrike, energije in energetskih virov. Ob sloganu »Nizkoogljično je odlično« so
ustvarili več kot 400 izdelkov, med njimi delujočih maket, plakatov, risb, kolažev, iger, slikanic in video
izdelkov.
Nagrajenci natečaja https://ekosola.si/rezultati-natecaja-mladi-v-svetu-energije-2021-2022/
Podelitev nagrad https://www.svet-energije.si/dogajanja/nizkoogljicno-je-zares-odlicno-mladi-s-svojo-kreativnostjo-ponovno-onizkoogljicni-prihodnosti

Zmagovalci projekta NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET
Kaže, da se vse bolj zavedamo pomena in vpliva tekstila na okolje, saj smo projekt letos izvedli drugič
in vse kaže, da je zanj vse več zanimanja. Zasnovan je po starostnih kategorijah z različnimi
vsebinami, namenjenimi raziskovanju in učenju o ravnanju z odpadnimi oblačili in tekstilom. Glavne
vsebine projekta so usmerjene v raziskovanje in izvajanje aktivnosti, kaj storiti z oblačili, ki jih ne
potrebujete, da bodo koristno uporabljena, kako poteka predelava oblačil in zakaj ne smejo končati
na odlagališču odpadkov. Več https://ekosola.si/zmagovalci-projekta-ne-zavrzi-oblek-ohrani-planet2021-2022/

Z ROKOV V ROKI ZA OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI
V okviru projekta Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti smo v tem šolskem letu razpisali 3
natečaje: Video prispevek, izdelava didaktične igre in Land art – vse na temo biotska pestrost.
Objavljamo imena vseh zmagovalnih izdelkov. Več https://ekosola.si/znani-so-zmagovalni-prispevkiprojekta-z-roko-v-roki-za-ohranjanje-biotske-pestrosti/

VIDEO PRISPEVEK:
OŠ Šmartno pri Slovenj
Gradcu
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DIDAKTIČNA
IGRA:
OŠ Stranje
OŠ Ob Dravinji
CUEV Strunjan

LAND ART:
OŠ 27. julija Kamnik
OŠ Antona Žnideršiča
OŠ Leskovec pri Krškem
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HRANA NI ZA TJAVENDAN podira rekorde: 7.600 mladostnikov in 734
mentorjev za manj zavržene hrane
Projektu se je v šolskem letu 2021/2022 pridružilo rekordno število izobraževalnih ustanov – kar 160,
skupno pa je sodelovalo več kot
7600 otrok in mladostnikov ter 734
mentorjev. Z raznolikimi
aktivnostmi, merjenjem količin zavržene hrane in
ozaveščanjem ste v sodelujočih ustanovah zmanjšali
količino zavržene hrane v povprečju za 30 %, nekateri
pa ste uspeli zavržke hrane zmanjšati celo za 90 %. V
okviru projekta so tako otroci in mentorji v svojem
okolju poiskali priložnosti in uvedli različne ukrepe za
zmanjšanje zavržene hrane in po rezultatih projekta
sodeč, so bili pri tem zelo uspešni.
Več https://ekosola.si/zakljucek-projekta-hrana-ni-zatjavendan-2021-2022/

Dobra praksa: študentje Pedagoške fakultete Ljubljana pripravili izobraževalne videe o
trajnostnih vsebinah
Študentje gospodinjstva so tudi letos pri predmetu Potrošniška vzgoja v sklopu projektnega dela pod vodstvom Martine
Erjavšek, ki je bil zasnovan in izveden v sodelovanju s programoma Ekošola in Mladi poročevalci za okolje, pripravili
videoposnetke o preprečevanju zavržene hrane, trajnostni mobilnosti, obnovljeni računalniški opremi, hitri modi ter
komunalnem snovnem krogu embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja. Vse videe je mogoče uporabiti kot
didaktično gradivo. Povezave na videe: Pedagoška fakulteta: Potrošniška vzgoja (uni-lj.si)

Trije prispevki slovenskih mladih poročevalcev in turških sovrstnikov v ožjem izboru
V letošnjem šolskem letu so mladi poročevalci iz več slovenskih osnovnih in srednjih šol pripravili prispevek v angleškem
jeziku v sodelovanju z vrstniki iz drugih držav. V sklopu MPO – mednarodno sodelovanje (YRE – Inernational Competition)
smo oddali sedem prispevkov, med katerimi so se v močni konkurenci trije uvrstili v ožji izbor, to so prispevki OŠ Rodica:
Watch out, light! , Srednja trgovska šola Ljubljana: Fashionably Fast in Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik:
Change for the worse: forest fires in Turkey and frost in Slovenia . Druge prispevke si lahko ogledate na Facebook strani
MPO: Mladi poročevalci za okolje - Domov | Facebook. Končne zmagovalce izbira mednarodna žirija, ki bo zmagovalce
razglasila sredi julija. Takrat bodo izbrani tudi najboljši prispevki MPO na nacionalni ravni. Vabimo, da mladi poročevalci
dajo glas okolju v čim večjem številu tudi v prihodnjem šolskem letu!

DOGODKI IN SREČANJA
S spletnim seminarjem Biotska pestrost in mi obeležili svetovni dan čebel in mednarodni
dan biotske raznovrstnosti
V okviru projekta Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti smo 18. maja 2022 organizirali
spletni seminar. Z dogodkom smo obeležili kar dva dneva, povezana z vsem živim na našem
planetu: svetovni dan čebel in mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Na spletnem seminarju je
dr. Janko Božič iz Biotehniške fakultete predstavil pomen čebel in čebelarstva za ohranjanje
biotske pestrosti. Sledili so primeri dobrih praks, ki so jih predstavili Marina Petakovič, Samira
Šabić Pečar, Nataša Pečovnik in Uroš Arnuš. Če ste seminar zamudili ali pa bi radi osvežili slišano,
je posnetek s predstavitvami na voljo na povezavi https://ekosola.si/posnetek-spletnega-seminarjabiotska-pestrost-in-mi/

XV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije v Murski Soboti
19. maja 2022 smo organizirali srečanje koordinatorjev ekovrtcev, na katerem se je zbralo 92 ekokoordinatoric in
ekokoordinatorjev iz vse Slovenije. Vrtec Murska Sobota, ki je gostil letošnje srečanje, je predstavil raziskovalne rezultate
in ugotovitve otrok, ki so z interdiscipliranim pristopom in aktivnim usmerjanjem ozaveščali o pomenu varovanja okolja.
Predstavljeni rezultati s področja ekologije so izpostavljali tudi kompetence: odzivanje, ustvarjalnost, vrednotenje in
trajnostno delovanje. Več https://ekosola.si/porocilo-xv-srecanje-koordinatorjev-ekovrtcev-slovenije/
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Program Ekošola ponovno poživil sejem Altermed - Prehrana nekoč in
danes, zdrav življenjski slog, gibanje in zdravje
Na sejmu Green Vita - Altermed, ki je potekal v Celju od 20. do 22. maja 2022, se je predstavilo 81
ekovrtcev in ekošol, ki so prikazale tematske vsebine, ki so bile namenjene prehrani in zdravemu
življenjskemu slogu.
Poleg predstavitev na stojnicah so se sodelujoči predstavili še na degustacijskem in
predstavitvenem odru, kjer so prikazali številne aktivnosti in pripravili zdrave napitke, namaze,
juhe, žgance …. Več https://ekosola.si/na-sejmu-altermed-primeri-dobre-prakse-prehrana-nekoc-in-danes-zdrav-zivljenjski-

NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
KONFERENCA KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 2022/2023
Letos spreminjamo lokacijo in termin: dobimo se v Termah Čatež že konec avgusta
In še ena novost se obeta: konferenco bomo izvedli posebej za vrtce v programu Ekošola in posebej za osnovne in srednje
šole ter fakultete.
Konferenca za VRTCE bo v ponedeljek, 29. avgusta 2022 v Kongresnem Centru Terme Čatež. Program konference je
objavljen na spletni strani, na povezavi https://ekosola.si/42234-2/
Konferenca za osnovne in srednje šole ter fakultete pa bo v torek, 30. avgusta 2022 v Kongresnem Centru Terme
Čatež. Program konference je objavljen na spletni strani, na povezavi https://ekosola.si/konferenca-koordinatorjev2022-2023-osnovne-sole-srednje-sole-fakultete/
Vaše prijave sprejemamo do vključno petka, 19. avgusta 2022 na povezavi:
VRTCI: https://ekosola.wufoo.com/forms/puq4jor1wpx3l2/
OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE TER FAKULTETE: https://ekosola.wufoo.com/forms/p17jsu2v1r70hfa/
Predstavite svoje primere na TRŽNICI DOBRIH PRAKS
Ste v preteklem šolskem letu izvedli aktivnost ali dogodek, ki je lahko spodbuda in navdih tudi drugim? Predstavite vašo
dobro prakso s plakati ali izdelki. Izmenjajte svoje izkušnje in zamisli, ki bodo vas in druge koordinatorje ter njihove
sodelavce spodbudile k izvajanju njihovih trajnostnih aktivnosti v programu Ekošola.
Vaše prijave za predstavitev dobre prakse sprejemamo vključno do petka, 15. julija 2022 na povezavi:
VRTCI: https://ekosola.wufoo.com/forms/pnza3hj10rd9bc/
OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE TER FAKULTETE: https://ekosola.wufoo.com/forms/pbfvqwp1fprnok/

NAČRTUJEMO - PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Vabimo vas, da si pogledate program dela in seznam projektov za naslednje šolsko
leto, povezava:



ŠOLE IN FAKULTETE https://ekosola.si/program-dela-v-solskem-letu-20222023/



VRTCI https://ekosola.si/program-dela-v-solskem-letu-2022-2023-za-vrtce/

Vsebine in predlagane aktivnosti posameznih projektov bomo dopolnili med počitnicami, tako da jih boste lažje vključili v
letni načrt 2022/2023.
Vsebine in projekti v programu Ekošola so namenjeni vključevanju, popestritvi in nadgradnji rednih učnih vsebin,
interesnih dejavnosti, razširjenega programa (RAP) in izvenšolskih aktivnosti. Z njimi dajemo okvir za trajnostno delovanje
vaše ustanove, pri čemer jih lahko vsaka ustanova prilagodi individualno in skladno z lastnimi smernicami. Spodbujajo
raziskovanje, opazovanje, predstavljanje, povezovanje in uvajanje pozitivnih sprememb.
Želimo, da nas vsebine in aktivnosti povezujejo, saj smo vsi del enega planeta. S sodelovanjem rastemo in se
razvijamo - kot posamezniki, kot skupnost, kot program, ki vzgaja in izobražuje za trajnostno sedanjost in
prihodnost.
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